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ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 

oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie i na wynos 
Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,

tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

www.psm.poznan.pl

INSTALATOR – HYDRAULIK

WOD., KAN., CO., GAZ

POZNAŃ I OKOLICE

t el. 607 624 218

Dlaczego nie jesteś jeszcze
PACJENTEM VIP SREBRNYM WCM REMEDIUM???

W ramach OPIEKI PAKIETOWEJ otrzymasz w 2014 roku:
-  bezpłatny i  nieograniczony dostęp do lekarzy rodzinnych 

i specjalistów PRZEZ CAŁY ROK
-  bezpłatny dostęp do badań laboratoryjnych - punkt 

pobrań na miejscu
-  bezpłatny dostęp do badań obrazowych: (Mammografi a, 

RTG, USG: bioderek, kolana, jamy brzusznej, piersi, 
tarczycy )

-  możliwość całodobowej rejestracji on-line do wszystkich 
lekarzy i na badania diagnostyczne

-  dostęp internetowy do swoich wyników z każdego miejsca 
na świecie

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ BEZPŁATNIE DEKLARACJĘ 
W RECEPCJI  I W 5 MINUT  ZOSTAJESZ WRAZ Z CAŁĄ 
RODZINĄ OBJĘTY PAKIETOWĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ, 

JAKIEJ  NIE GWARANTUJE TOBIE NIKT W POZNANIU!!!!

60-687 Poznań, oś. St. Batorego 80 AB              pn-pt 8.00-20.00

Karnawał rozpoczęty…

Gdzie? Na Piątkowie, oczywiście. W szkołach, klubach 
seniora i na prywatkach. Na zdjęciu Marii Zielińskiej za-
bawa karnawałowa w Szkole Podstawowej na Osiedlu Bo-
lesława Śmiałe go.
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Gwiazdor zawitał na Batorego

Od dwudziestu lat w Poznaniu od-
bywa się konkurs „Zielony Poznań”. 
W roku 2013 co szósty zgłoszony do 
rywalizacji balkon znajdował się na 
Osiedlu Jana III Sobieskiego. Wśród 
laureatów znalazł się balkon Jana 
Banaszkiewicza z Sobieskiego oraz 
zieleniec przy parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego, także z Sobieskiego.

W XX edycji „Zielonego Poznania” 
zgłoszono 5103 obiekty, w tym 184 zie-
leńce, 584 balkony, 594 ogrody przydo-
mowe, 3735 ogródków działkowych i 6 
pasów zieleni. Miejska komisja konkurso-

wa spośród 96 obiektów zakwalifikowa-
nych do drugiego etapu wyłoniła 12 lau-
reatów w czterech kategoriach: ogrody 
przydomowe, balkony, zieleńce i ogródki 
działkowe, przyznała też 4 wyróżnienia. 
Miło nam poinformować, że balkon Jana 
Banaszkiewicza z Osiedla Jana III Sobie-
skiego 3 zdobył trzecie miejsce. Trzecie 
miejsce zajął też ogród przy parafii na 
osiedlu. Proboszczem parafii jest ksiądz 
Henryk Ogrodnik i – jak sam wielokrot-
nie powtarza – nazwisko obliguje go, by 
wokół kościoła było pięknie i zielono. Za-
łączone z djęcia nagrodzonych obiektów 

wykonali organizatorzy konkursu z Wy-
działu Działalności Gospodarczej i Rol-
nictwa Urzędu Miasta.

Osiedle Jana III Sobieskiego uczest-
niczy w konkursie od początku. Wtedy 
na osiedlu powstała pierwsza w Pozna-
niu, a może nawet w kraju, rada osie-
dla, która jednocześnie pełniła funkcje 
rady spółdzielczej i jednostki pomocni-
czej samorządu miejskiego. Z roku na 
rok rośnie liczba zgłaszanych balko-
nów, w ubiegłym było ich aż 96, czyli 
co szósty ze zgłoszonych w całym mie-

Sukces ogrodników z Sobieskiego

Tradycyjnie przed 
świętami Bożego Naro-
dzenia na Osiedle Stefana 
Batorego zawitał Gwiaz-
dor. 26 dzieciom przyniósł 
paczki, a w nich prezenty: 
słodycze, pościele, czeko-
lady i owoce cytrusowe.

18 grudnia Klubie Se-
niora Batory przy odświęt-
nie nakrytych stołach dzie-

ci wraz z opiekunami spo-
tkali się z przedstawiciela-
mi rady i administracji osie-
dla. Życzenia świąteczno-
-noworoczne zgromadzonym 
złożył przewodniczący rady 
osiedla, Mariusz Szymczak, 
kierownik osiedla, Janusz Pi-
skor oraz proboszcz parafii 
pw. Narodzenia Pańskiego, 
Jan Lesiński.

Prezenty ufundowane ze 
środków funduszu społecz-
no-wychowawczego osiedla 
sprawiły dzieciom wiele ra-
dości. Śpiewano wspólnie ko-
lędy, słuchano też kolęd w 
wykonaniu zespołu Lidii i 
Marcina Leitgeberów. Była 
to pierwsza Gwiazdka w no-
wym obiekcie. (maja) 

Dokończenie na stronie 9
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Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej 

i „Netto”
codziennie od godz. 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, 
grzybicy, alergii, chorób skóry, 
włosów i paznokci, chorób prze-
noszonych drogą płciową

USUWANIE: kurzajek, brodawek, 
kłykcin, włókniaków, naczynia-
ków, mięczaków zakaźnych itp.

Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

NZOZ MED-FAMILIA
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

OS. B. CHROBREGO 118, I piętro

Przyjmują lekarze z wieloletnią praktyką

Nasi pacjenci chwalą sobie:
-  możliwość leczenia całej rodziny 

u jednego lekarza
- możliwość rejestracji na określoną godzinę.

Nadal przyjmujemy deklaracje.
Rejestracja pacjentów telefoniczna lub osobista.

tel. 61 828 30 40
tel. 603 575 834

www.medfamilia.pl

ZAKŁAD INSTALACYJNY 

WOD. KAN., GAZ I C.O.

Marek Grzelak

„Po sąsiedzku”

Oś. Wł Jagiełły 7/4, 60-690 Poznań
tel. 61 825 22 86, 601 776 706

Czytaj Echo na
www.echopiatkowa.pl
www.psm.poznan.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

Aerobik
 i Gimnastyka 

dla kobiet 
w każdym 

wieku
Dla ciała 

i dla duszy…
Centrum Kultury 

Dąbrówka
Wtorek, godzina 18

 Kontakt: 660 088 635

KWIACIARNIA
- bukiety
- wiązanki
- kompozycje
- dostarczamy kwiaty

POLECAMY
KOMPOZYCJE 
KWIATOWE

I wiele artykułów do samodzielnego 
wykonania kompozycji

PASMANTERIA
promocja: 

przy zakupie 6 szt. włóczek 

- 7. włóczka gratis

ADRES
os. J III Sobieskiego Pawilon 18

(przy alejce spacerowej 
w pobliżu sklepu Biedronka)

www.MagdalenaW.pl
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35 zespołów rozegrało 80 meczów

W pierwszej połowie 
grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 35 na Osiedlu 
Władysława Łokietka już 
od trzynastu lat odbywa 
się Gwiazdkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej. W 
tym roku mecze odbywa-
ły się od 7 do 15 grudnia.

W turnieju wystartowało 
35 zespołów w czterech kate-
goriach wiekowych: A (rocz-
niki 2001 i młodsi), B (rocz-
niki 1998 i młodsi), C (rocz-
niki 1994 i młodsi) oraz D, 
czyli Open. W hali sportowej 
rozgrano 80 spotkań. 

W grupie A pierwsze 
miejsce zajęli Błękitni Owiń-
ska, drugie – Korona Za-
krzewo II, a trzecie Koro-
na Zakrzewo I. W grupie 
B najlepsi byli Turbo Ja-
nusze, drugie miejsce zaję-
ło Gimnazjum nr 5, a trze-
cie Poznaniak Gniezno. W 
Grupie C zwyciężyli Bracia, 
drugie miejsce zajęli To My, 
a trzecie zespół Bez Nazwy. 
W kategorii Open zwycięzcą 
został zespół DP Plan, kolej-
ne miejsce na podium zajął 
GKS Rokita, a trzeci był Non 
Omnis Moriar.

Pokopali przed świętami 
Tradycyjnie w grudniu w Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej rozgrywany jest Gwiazdkowy Turniej 
Piłki Nożnej. W tym roku odbył się 21 grudnia. Wystar-
towało w nim 16 drużyn w dwóch grupach wiekowych.

W grupie B zgłosiło się sześć zespołów. Po eliminacjach 
i ćwierćfinałach do półfinału zakwalifikowały się cztery. 
Atrakcyjny Kazimierz wygrał z OKS OZ 5:3. Młodzi Piąt-
kowo pokonali UKS 12 Batory I 6:2. W finale Młodzi Piąt-
kowo pokonali Atrakcyjnego Kazimierza 2:1 i zostali zwy-
cięzcą grupy.

Grupa C była liczniejsza, zgłosiło się 10 drużyn. W półfi-
nałach AIFAM TEAM pokonał Everybody Winogrady 4:1, a 
Batory IV Galacticos FC 6:4. W finale AIFAM TEAM zwy-
ciężył Batorego IV 5:1 i zajął pierwsze miejsce na podium.

Najlepszymi strzelcami turnieju zostali w grupie B 
Oskar Plank z Młodzi Piątkowo (strzelił 10 bramek), a w 
grupie C – Michał Niedźwiedzki z Everybody Winogrady, 
który zdobył dla swojej drużyny 6 bramek.

AIFAM TEAM

Atrakcyjny Kazimierz

Młodzi Piątkowo

Wszystkie zespoły, które 
zajęły miejsca od pierwszego 
do trzeciego, otrzymały me-
dale, dyplomy i nagrody rze-

czowe (getry piłkarskie i pił-
ki). Wręczali je wicedyrektor 
szkoły, Katarzyna Norman, 
wiceprezes Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Mi-
chał Tokłowicz, przewodni-
czący Rady Nadzorczej PSM, 
Rafał Kupś, oraz przewodni-
czący Rady Osiedla Włady-
sława Łokietka, Kazimierz 
Paprocki.

Organizatorami turnieju 
byli Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Administra-
cja Osiedla Władysława Ło-
kietka oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 35.

Tomasz Mierzejewski
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Kolędowanie u Królewny Śnieżki

11 i 12 grudnia w 
Przedszkolu 174 Królew-
ny Śnieżki na Osiedlu Ja-

na III Sobieskiego odbył 
się przedszkolny prze-
gląd kolęd pod tytułem 

III Poznańskie Kolędo-
wanie Przedszkolaków. 
Wzięły w nim udział dzie-
ci z przedszkoli z osiedli 
Bolesława Chrobrego i 
Jana III Sobieskiego.

Ten przedświąteczny 
czas umilili zaproszeni go-
ście – muzycy z Teatru 
Muzycznego: solistka Ani-
ta Urban i pianista An-
drzej Matusz, absolwentka 
naszego przedszkola, Anna 
Szeląg, oraz grupy muzycz-
no-wokalne AMOS i Dzie-
ci Kalasancjusza z Zespo-
łu Szkół Zakonu Pijarów. 
Dyrektor i kierownik arty-

styczny reprezentacyjnego 
Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
Polskiego Związku Łowiec-
kiego Capella Zamku Ry-
dzyńskiego, Mieczysław Le-
śniczak, wspólnie z prowa-
dzącą rytmikę w przedszko-
lu, Katarzynę  Grzybowską, 
zaprezentowali znane i lu-
biane świąteczne piosenki 
oraz kolędy. Przeglądowi pa-
tronowali Prezydent Miasta 
Poznania, Teatr Muzyczny 
oraz Centrum Edukacyjne 
Bliżej Przedszkola.

Marzena Achtenberg,
 Arleta Dziuba

 organizatorki spotkania

♦  W grudniu służby dyżurne 
piątkowskiej Straży Miej-
skiej Poznania przyjęły 
402 zgłoszenia od miesz-
kańców. Najwięcej (214) 
dotyczyło nieprawidłowo 
zaparkowanych samocho-
dów. W sprawach porząd-
ku telefonowano 63 razy, 
38 zgłoszeń dotyczyło bez-
domnych i żebraków, 32 
razy informowano o psach 
biegających bez smyczy 
lub prowadzonych bez ka-
gańców.

♦  Strażnicy skontrolowali 
cztery psy, wszystkie po-
siadały wymagane czipy.

♦  Piątkowski referat Straży 
Miejskiej do Zarządu Dróg 
Miejskich wysłał m.in. pi-
sma: o zalegających na 
chodnikach chwastach, li-
ściach oraz piasku a także 
zanieczyszczonej studzien-
ce kanalizacyjnej przy ul. 
Opieńskiego, o awarii sy-
gnalizacji świetlnej na Osie-
dlu Zygmunta Starego, ul. 
Szymanowskiego oraz na 
skrzyżowaniu ulic Kurpiń-
skiego i Mieszka I a także 
na skrzyżowaniu Kurpiń-
skiego i Wojciechowskie-
go. W tym ostatnim przy-
padku zauważyli też, że 
wiszący sygnalizator jest 
otwarty. Prosili także o 
uporządkowanie ul. Woj-
ciechowskiego w kierunku 
ul. Oborckiej.

♦  Aquanet strażnicy zawia-
domili o wycieku wody z 
pękniętej rury na ul. Stro-
ińskiego

♦  21 grudnia strażnicy z re-
feratu na Piątkowie poin-
formowali Komisariat Po-

licji Poznań Północ o kra-
dzieży fotopułapki. Apa-
rat fotograficzny zamonto-
wany był na drzewie przy 
ul. Dzięgielowej, w miej-
scu częstego podrzucania 
śmieci przez kierowców.

♦  Na koła nieprawidłowo za-
parkowanych aut założy-
li 98 blokad. 33 właścicie-
li tych pojazdów pouczyli, 
62 ukarali mandatami, do 
sądu wystąpili z dwoma 
wnioskami o ukaranie, w 
jednym przypadku kierow-
cy pozostawili wezwanie do 
przyjścia do placówki i zło-
żenia wyjaśnień.

♦  Strażnicy przed świętami 
sześciokrotnie skontrolo-
wali targowiska, żadnych 
uwag do ich funkcjono-
wania, ani do sprzedaw-
ców nie mieli. Wystawi-
li dwa mandaty osobom 
handlującym bez zezwole-
nia lub w miejscach obję-
tych zakazem. Sprawdzi-
li również trzy taksówki, 
wszystkie były w należy-
tym porządku.

♦  W grudniu municypalni 
38-krotnie odwiedzili miej-
sca znane z bytowania 
bądź grupowania się osób 
bezdomnych. Przeprowa-
dzili 30 rozmów prewencyj-
nych, spowodowali udzie-
lenie pomocy medycznej 
sześciu osobom, ujawnili 
dwa przypadki nietrzeźwo-
ści, które zgłosili do Cen-
trum Redukcji Szkód i 
Wczesnej Interwencji Te-
rapeutycznej.

♦  10 grudnia w Komisaria-
cie Policji Poznań Północ 
odbyło się spotkanie poli-

cji, straży miejskiej, przed-
stawicieli rad osiedli z po-
szczególnych dzielnic oraz 
pracowników Wydziału 
Zarządzania Kryzysowe-
go i Bezpieczeństwa Urzę-
du Miasta Poznania. Oma-
wiano wdrożony projekt 
„Bezpieczna dzielnica – 
bezpieczny mieszkaniec”. 
Zgłoszono potrzebę kon-
troli ruchu pojazdów za 
znakiem zakazu ruchu w 
obu kierunkach na ul. Dru-
skiennickiej.

♦  Funkcjonariusze szkolni 
wśród uczniów klas 0-3 
szkół podstawowych prze-
prowadzili dziewięć poga-
danek na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogo-
wym, podczas odpalania fa-
jerwerków, podczas zabaw 
zimowych oraz zasad ogra-
niczonego zaufania wobec 
obcych. Prewencyjnie, na 
rzecz bezpieczeństwa nie-
letnich, skontrolowali też 
cztery pawilony handlowe, 
cztery targowiska i teren 
rezerwatu Żurawiniec.

♦  Do Nadleśnictwa Łopu-
chówko zwrócono się o 
natychmiastowe usunięcie 
wystających z ziemi kabli 
elektrycznych na terenie 
przy ul. Meteorytowej.

♦  10 grudnia patrol udał się 
do bezdomnej kobiety prze-
bywającej na ul. Braile’a 
(od strony PST). Wezwał 
pogotowie ratunkowe, któ-
rego lekarz wystawił doku-
ment, iż kobieta nie chce 
podać swoich danych, nie 
życzy sobie badań i nie 
chce być przewieziona do 
noclegowni.

♦  13 grudnia patrol wezwał 
na ul. Włościańską do po-
zostającego pod wpływem 
alkoholu bezdomnego męż-
czyzny pogotowie ratunko-
we. Lekarz wydał dyspo-
zycję przewiezienia go do 
izby wytrzeźwień. Podob-
nie zakończyła się inter-
wencja na Osiedlu Jana 
III Sobieskiego 17 grudnia.

♦  Trzykrotnie strażnicy wzy-
wali pogotowie do nietrzeź-
wych bezdomnych znaj-
dujących się na ul. Kur-
pińskiego (20 grudnia), 
na Sobieskiego (20 grud-
nia) oraz na Sobieskiego 
na przystanku MPK (23 
grudnia). We wszystkich 
przypadkach osoby te od-
mówiły udzielenia sobie 
pomocy.

♦  Strażnicy przeprowadzi-
li kontrole pięciu posesji 
pod kątem spalania odpa-
dów w piecach grzewczych. 
Nie stwierdzili nieprawi-
dłowości.

♦  Inny patrol przewiózł zna-
lezionego rannego gołębia 
z Osiedla Bolesława Śmia-
łego 33 do fundacji „Ptasi 
Azyl” w Nowym ZOO.

♦  Po informacjach mieszkań-
ców o wałęsających się bez 
opieki psach strażnicy uda-
li się na Osiedle Bolesła-
wa 4-6, na ul. Wiechowi-
cza (postój taksówek), na 
ul. Rubież 14 a oraz Osie-
dle Bolesława Chrobrego 
10. Żaden ze znalezionych 
psów nie posiadał czipa, 
wezwali więc pracowników 
Schroniska dla Zwierząt, 
którzy zabrali je do schro-
niska. (rafa) 

Z notatnika miejskiego strażnika
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Działo się w KORONIE 
12 grudnia delegacja seniorów udała się na zaproszenie 

dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Stemplewie. Było to spotkanie wigilijne, w którym uczest-
niczyło 300 osób. Dzieci zostały obdarowane prezentami 
przekazanymi przez klubowiczów oraz mieszkańców Piąt-
kowa. Do akcji włączyli się prezesi PSM: Krzysztof Wi-
niarz i Michał Tokłowicz oraz kierownik Osiedla Bolesła-
wa Śmiałego, Wiesław Konieczny.

17 grudnia klubowicze i zaproszeni goście spotkali się 
przy uroczystym wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem 
i składając sobie życzenia świąteczne, a w tle kolędy śpie-
wał zespół „Szarotka” pod batutą Beaty Łuczak.

Ludmiła Kłos

GRUPA OPEN
Lp. Nazwa drużyny li. 

mec.
pkt br.zd. br.str. różn. prz./

wo

1 UKS BATORY 14 39 106 30 76
2 FUTURE 14 39 99 40 59 1p
3 CZERWONE DIABŁY 14 37 106 28 78
4 HETMANIA POZNAŃ 14 33 93 29 64
5 AC MATERACE 13 30 79 31 48
6 BRYGADA NDW POZNAŃ 14 30 63 40 23
7 AC STUDIO 13 29 93 49 44 1wo
8 BALBINA 13 28 68 34 34
9 FC NOWA WIEŚ 14 28 86 61 25
10 BLUE DEVILS 14 26 53 50 3
11 MIDAS POZNAŃ 13 25 61 47 14
12 TĘGIE PYTONY 13 23 62 44 18
13 PI - KO TEAM 14 22 43 47 -4
14 TRACK ATTACK FC 13 18 52 46 6
15 TKE MAG 14 18 61 83 -22
16 GREEN SQUAD 13 17 46 48 -2
17 POZNANIACY 14 17 56 63 -7
18 MOBIL POZNAŃ 14 15 45 66 -21
19 FC LADS 14 14 53 72 -19
20 DEN BRAVEN 14 13 59 73 -14
21 GT PROJEKT 14 13 44 71 -27
22 MŁODE WILKI 13 12 59 65 -6
23 STARE MIASTO 13 11 37 78 -41
24 LE GRAND SALON 14 11 49 92 -43
25 EVERYBODY WINOGRADY 14 11 49 106 -57 2wo
26 BAYERN POZNAŃ 14 9 40 67 -27
27 PWW 13 7 53 81 -28
28 CZARNI 13 7 37 70 -33
29 WUCHTA WIARY 13 7 27 85 -58
30 PRZYSZLIŚMY POPATRZEĆ 14 2 34 117 -83 2wo

GRUPA  B
1 ATRAKCYJNY KAZIMIERZ 10 27 72 22 50
2 MŁODZI PIĄTKOWO 10 25 65 16 49
3 UKS 12 BATORY VI 11 25 68 34 34
4 OKS  OZ 10 18 45 50 -5
5 UKS 12 BATORY III 10 17 60 32 28 1wo

6 UKS 12 BATORY I 10 15 53 30 23
7 TG SOKÓŁ POZNAŃ - WINIARY 10 13 30 40 -10
8 OFENSYWNE RONDLE 11 9 37 59 -22
9 UKS 12 BATORY V 10 9 25 65 -40
10 UKS 12 BATORY IV 10 3 23 56 -33 2wo
11 UKS 12 BATORY II 10 -2 11 85 -74 2wo

GRUPA  C 
1 HAKUNA MATATA JCTB 8 22 57 19 38
2 RO PODOLANY 8 18 33 25 8
3 AIFAM TEAM 8 16 46 25 21
4 BATORY IV 8 15 49 27 22
5 EVERYBODY WINOGRADY 8 15 36 30 6
6 GALACTICOS FC 9 14 46 42 4
7 UKS BATORY VII 8 12 41 38 3
8 ŁOWCY PSÓW DH 8 10 25 31 -6
9 FC STRZESZYN 8 9 21 36 -15
10 POLAN 100 7 5 29 36 -7 1wo
11 4 KILO WYNGLA 9 4 31 70 -39
12 UKS BATORY II 9 3 30 65 -35
13 SEKCJA SWARZĘDZ - WILDA - zespół wycofany z rozgrywek
14 XV LO - zespół wycofany z rozgrywek
15 CAMEL TEAM - zespół wycofany z rozgrywek

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piątkowska Liga Halowej Piłki Nożnej 

Tabela po meczach rozegranych 12. 1. 2014 r.

 Zaczyna się Rok Drewnianego Konia
Nowe zodiakalne zwierzę 

horoskopu chińskiego, nowy 
władca świata, który urząd 
swój będzie sprawować przez 
chińskich dwanaście miesię-
cy, to Drewniany Koń. Pod je-
go rządami będziemy się ra-
dować i smucić od piątku 31 
stycznia 2014 r. godz. 5.40 do 
18 lutego 2015 r. godz. 5.47. 
A już 27 stycznia o godz. 
18.30 znany astrolog, Jacek 
Kryg, w Dąbrówce na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego spotka 
się z zainteresowanymi i opo-
wiadać będzie o tym, co cze-
ka nas i świat w nadchodzą-
cym roku.

Będzie to niezwykle długi rok, 
bo trwający aż 384 dni, niemal o 
trzydzieści dni więcej aniżeli po-
przedni rok – Wodnego Węża. W 
roku tym wystąpią dwa dni Lin 
Chun, czyli dwa początki wiosny, 
zwane też świętami kochanków.

Obecny rok Jia Wu jest 4712 
rokiem kalendarza lunarnego, 

czyli konsekwentnie trzydzie-
stym pierwszym rokiem siedem-
dziesiątego ósmego cyklu astro-
logii księżycowej, cyklu, który 
skończy się wraz z nadejściem 
2044 r.

Z okazji chińskiego Nowe-
go Roku poznańskie wydawnic-
two Halszka, jak co roku, wyda-
ło książkę Jacka Kryga „2014 – 
Rok Drewnianego Konia”. Książ-
kę, a także rozmaite chińskie 
amulety, można będzie nabyć po 
spotkaniu autorskim z Jackiem 
Krygiem.

A czego można się dowiedzieć 
z tej książki? Jakim jest się zna-
kiem chińskiego zodiaku, jakie są 
nasze predyspozycje, wady i zale-
ty, z kim można współpracować, 
a kogo unikać. Dowiemy się tak-
że, jaka przyszłość czeka Polskę, 
świat i poszczególne znaki w roz-
poczynającym się roku. Dowiemy 
się również, kto znany urodził się 
w naszym znaku. (nad)
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ZAPRASZAMY 
NA ZIMOWE FERIE 2014 

W „DĄBRÓWCE” 
 
Czas trwania:   I turnus – 03.02 – 07.02, 
      II turnus – 10.02 – 14.02. 
Godziny: 8:00 – 16:00, Obiad – ok. godz. 14:30 
 
W programie m.in.: 
 

 Spotkania w Dąbrówce, prezentacje, gry i zabawy,  
 

 Zajęcia plastyczne, modelarstwo, florystyka. 
 

 Kino – film.  
 

 Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling. 
 

 Basen ATLANTIS. 
 

 Zajęcia sportowe. 
 

 I inne atrakcje. 
 

Liczba miejsc ograniczona! 
 
 
ZAPISY:  

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 
Os. B. Chrobrego120, Tel. 061/822 38 33                                          g
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KALENDARIUM PSM 
30 stycznia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

5 lutego - Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

6 lutego - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

1 lutego - Komisja Rewizyjna RN

27 lutego - zebranie plenarne RN PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Opłaty w górę i (niektóre) w dół

Przedświąteczne (19 
grudnia) obrady Rady 
Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej przyniosły dobre wie-
ści dla czterech osób, 
które wcześniej wyklu-
czono z członkostwa w 
Spółdzielni. Po spłaceniu 
przez nich długu czyn-
szowego wraz z odsetka-
mi członkowie Rady zde-
cydowali się ich przywró-
cić w prawach członka.

Następnie przyjęli oni 
do wiadomości wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni  za 10 
miesięcy ubiegłego roku. W 
gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi na wszystkich 
osiedlach wyniki były do-
datnie. Wyjątkiem jest Osie-
dle Władysława Łokietka, 
gdzie ujemny wynik spowo-
dowany był nadwyżką kosz-

tów nad wpływami z opłat 
za wieczyste użytkowanie 
gruntu, co jednak miało po-
krycie w rozliczeniach mię-
dzyokresowych.

Dodatni był także bilans 
rozliczeń gazu. A także sal-
da na zimnej wodzie, za wy-
jątkiem Osiedla Stefana Ba-
torego, gdzie ten niedobór 
miał pokrycie w rozliczeniu 
międzyokresowym kosztów 
zużycia wody. Fundusz re-
montowy na koniec listopa-
da wykazywał dodatnie sal-
da na wszystkich osiedlach, 
jednak ciepły grudzień spo-
wodował zapewne, że zapla-
nowane prace były konty-
nuowane i udało się wydać 
przeznaczone na nie środki.

W związku z zakończe-
niem termomodernizacji 
budynków 37 i 38 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 

oraz 19, 20 i 21 na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego, i doko-
naną przez Dalkię SA korek-
tą mocy zamówionej, człon-
kowie Rady zmniejszyli od 
1 stycznia 2014 r. miesięcz-
ne opłaty stałe za central-
ne ogrzewanie w tych bu-
dynkach.

Dostawca wody i odbior-
ca ścieków, Aquanet SA, 26 
listopada podniósł o 6 pro-
cent zaliczki i opłaty ryczał-
towe wnoszone przez użyt-
kowników lokali w Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-

niowej. Dlatego członkom 
Rady nie pozostało nic inne-
go, jak podjąć uchwałę pod-
noszącą od 1 stycznia 2014 
r. zaliczki i opłaty wnoszone 
przez mieszkańców w czyn-
szach. Podwyżki mieszkań-
com zafundował także od 
1 stycznia dostawca ciepła. 
Dlatego o 1,01 punktu pro-
centowego wzrosną opłaty 
stałe za centralne ogrzewa-
nie i ciepłą wodę, zaliczki 
na centralne ogrzewanie i 
ciepłą wodę oraz opłaty ry-
czałtowe za ogrzewanie lo-
kali i podgrzewanie zim-
nej wody w lokalach PSM 
zaopatrywanych w ciepło 
przez Dalkię SA. Komisja 
Rewizyjna Rady Nadzorczej 

poprosiła o spotkanie w tej 
sprawie z kierownictwem 
Dalkii, wyrażając zdziwie-
nie, że nie odbyły się w tej 
sprawie wcześniej negocja-
cje. Zarząd Spółdzielni od-
powiedział, iż weryfikato-
rem i zatwierdzającym ceny 
jest Urząd Regulacji Ener-
getycznej.

Prezydent Miasta Pozna-
nia podwyższył roczne opła-
ty za użytkowanie grun-
tów, dlatego członkowie Ra-
dy zmuszeni byli podjąć 
także uchwały zwiększające 

miesięczne opłaty za wieczy-
ste użytkowanie gruntów na 
osiedlach: Bolesława Śmia-
łego i Bolesława Chrobrego. 
Opłaty są zróżnicowane dla 
poszczególnych budynków.

Na koniec Rada skorygo-
wała plany remontowe Osie-
dla Władysława Łokietka na 
rok 2013, zmniejszając je o 
434.800 zł. Kwota ta wydat-
kowana zostanie w obecnym 
roku. Dzięki przeprowadze-
niu dodatkowych prac przy-
gotowawczych część robót 
wykonana zostanie w wyż-
szym standardzie. Dotyczyć 
to będzie m.in. malowania 
klatek schodowych oraz mo-
dernizacji na nich oświetle-
nia. (big)
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Prace trwały aż do Gwiazdki

Nie czekają na awarie
Po 2016 roku spółdziel-

cze budynki na Osiedlu Ja-
na III Sobieskiego osiągną 
zrównoważony stan tech-
niczny. Taki jest plan ad-
ministracji i rady osiedla. 
Co to oznacza? Że wszyst-
kie budynki zostaną zmo-
dernizowane w takim sa-
mym standardzie – wyja-
śnia Eugeniusz Jędrzej-
czak, kierownik admini-
stracji.

W tym roku planowane 
są kolejne modernizacje kla-
tek schodowych, tym razem 
budynków 42, 32, 33, 34  i 35 
oraz 10. Pomalowane zosta-
ną – jak poprzednie – farba-
mi lateksowymi,  a korytarze 
zostaną wyszpachlowane. Na 
przełomie roku 2014/2015, 
po wykonaniu robót w bu-

dynkach 19, 20 i 23, zakoń-
czona zostanie modernizacja 
wszystkich klatek.

Od zeszłego roku oświetle-
nie na remontowanych kory-
tarzach jest wymieniane na 
lampy LED-owe z czujnikami 
ruchu oraz z wyłącznikiem 
zmierzchowym. Mieszkańcy 
bloku 17, w którym to oświe-
tlenie założono po raz pierw-
szy, wypowiadają się o nim w 
samych superlatywach. Teraz 
od wejścia na klatkę schodo-
wą i dojścia do mieszkania 
lampy same się po drodze za-
palają i gasną. Oświetlenie to 
na osiedlu zaczęto instalować 
od roku 2012.

Rozpoczną się także re-
monty loggi w budynkach 
docieplonych do roku 2002 
(docieplanie ostatniego spół-

dzielczego budynku zakoń-
czono w roku 2008) i sukce-
sywnie prace te kontynuowa-
ne będą w następnych dwóch 
latach w kolejnych blokach. 
Polegać będą na skuwaniu 
posadzek, wymianie izolacji 
i całej obróbki blacharskiej 
logii – nałożeniu kleju, siat-
ki, nowego tynku mineral-
nego i na koniec malowaniu 
ścian. Na pierwszy ogień pój-
dą punktowce: 4-5, 14, 15, 19 
i 20 oraz 23. Następne będą 
budynki niskie: 3, 32, 33, 34 
i 35, 41 i 1.

Od ubiegłego roku na osie-
dlu postępuje wymiana okien 
w piwnicach. Jej zakończenie 
planowane jest na 2015 rok.

- Na osiedlu pojawił się 
problem z kanalizacją desz-
czową i sanitarną w budyn-

kach – mówi kierownik Ję-
drzejczak. – Dlatego w pla-
nach na ten rok oraz w pię-
cioletnich planach remon-
towych zostało to oczywi-
ście uwzględnione. W bu-
dynkach wysokich wymie-
niane są poziomy kanaliza-
cji deszczowej i kanalizacji 
sanitarnej, w budynkach ni-
skich – rury kanalizacji sa-
nitarnej. Prace wykonywane 
są według potrzeb. Nie cze-
kamy na awarie. Gdy otrzy-
mujemy sygnały że coś nie-
dobrego się dzieje, spraw-
dzamy stan instalacji z wy-
korzystaniem kamery. Nowe 
instalacje prowadzimy kory-
tarzami piwnicznymi, by w 
przyszłości nie trzeba było 
wchodzić do piwnic i rozku-
wać ścian. (maja)

Ostatni miesiąc 2013 
roku z powodu sprzy-
jającej aury, był bardzo 
pracowity dla rozmaitych 
ekip remontowo-budowla-
nych na Osiedlu Władysła-
wa Łokietka. Wymieniano 
okna na klatkach scho-
dowych, modernizowano 
korytarze, a na dworze 
wymieniano zużyte płytki 
chodnikowe na pozbruk.

W rezultacie zostały wy-
mienione już prawie wszyst-
kie okna na klatkach scho-
dowych. Oświetlenie LED-
-owe wraz z czujnikami ru-
chu zainstalowano na klat-
kach schodowych w budyn-
kach 1, 2, 9 i 10. W dziesiąt-
ce wymienione zostały szaf-
ki licznikowe i zmodernizo-
wano balustrady schodów.

– Wykonane prace – 

stwierdza Aleksander Mey-
za, kierownik administracji 
osiedla – były przygotowa-
niem do malowania klatek 
w nowoczesnym standardzie. 
Całość będzie szpachlowana, 
bez lamperii, z elementa-
mi tynku mozaikowego. W 
styczniu zaczynamy od bu-
dynku nr 10, potem „pójdą” 
dziewiątka, jedynka i dwójka.

Przez cały rok, o czym 

już informowaliśmy, trwa-
ła modernizacja dojść do 
budynków. Ostatnie prace 
w minionym roku trwały 
przy szóstce, gdzie zuży-
te chodniki zamieniono na 
pozbruk. Mieszkańcy cieszą 
się z estetycznych dojść, a 
i teren przy chodnikach 
zrekultywowano. Otoczenie 
szóstki kończy prace bru-
karskie na osiedlu. (nad)

Budynek 6 zyskał estetyczne wejścia…

…i wygodne chodniki

Sukces ogrodników z Sobieskiego
ście. To zasługa zarówno sa-
morządowej rady osiedla, jak 
i administracji osiedla, któ-
ra w znaczący sposób wyko-
nuje czynności administra-
cyjne. Od wiosny zaangażo-
wane w to osoby chodzą i 

namawiają mieszkańców do 
udziału w konkursie. Dekla-
racje przystąpienia można 
otrzymać u gospodarzy do-
mów, a także w administra-
cji osiedla. Każdy uczestnik 
musi się bowiem sam zgło-
sić. Szczególnie zaangażowa-
ni w akcję są: Jolanta Galas z 

rady samorządowej, Ryszard 
Musiałowski – były działacz 
spółdzielczy PSM oraz Elż-
bieta Byczko z administra-
cji, zajmująca się zielenią 
na osiedlu.

Dyplomy i nagrody wrę-
czał laureatom prezydent Po-
znania na specjalnym spo-

tkaniu, a uczestnicy spo-
tkali się później na osiedlu, 
dyskutując o swoich sukce-
sach i zamierzeniach. Wio-
sną bowiem ogłoszona zosta-
nie nowa edycja konkursu. A 
wszystkim nam radośniej jest 
patrzeć na ukwiecone osie-
dla. (maja)

Dokończenie ze strony 2
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Zebrali pieniądze na obóz letni
149 Poznańska Dru-

żyna Harcerska „Bzura” 
im. gen. Tadeusza Ku-
trzeby jest drużyną dzia-
łającą na osiedlach Bole-
sława Śmiałego i Stefana 
Batorego. Liczy 22 człon-
ków. W tym roku minęło 
20 lat od czasu, gdy  roz-
poczęła działalność.

Przez te lata nie tyl-
ko zorganizowanych zostało 
blisko 20 obozów letnich, 60 
biwaków i 700 zbiórek Dru-
żyny, ale też dziesiątki mło-
dych ludzi, miały okazję roz-
winąć skrzydła, sprawdzić 
się w ekstremalnych sytu-
acjach i… zwyczajnie dobrze 
się bawić. Zwłaszcza że „Ni-
gdy nie idź na łatwiznę!” 
jest mottem drużyny. Dlate-
go też już od 6 lat harcerze 
organizują wędrowne obo-
zy letnie za granicą. Do tej 
pory byli m. in. na Litwie, 
Słowacji oraz w Czechach. 

Wyjazd na obóz jest 
zwieńczeniem całego ro-
ku wytężonej pracy harcer-
skiej. Staramy się zatem, 
aby te kilkanaście wakacyj-
nych dni na długo zostało w 
pamięci naszych podopiecz-
nych i by mieli możliwość 
przeżyć kolejną przygodę.

Jednak, aby zorganizo-
wać tak nieprzeciętne wy-
jazdy, potrzebne są fundu-
sze. Dlatego też dwa razy 
w roku organizujemy zbiór-
ki publiczne. W 2013 ro-
ku 149 PDH z Hufca ZHP 
„PIAST” Poznań – Sta-
re Miasto przeprowadziła 
dwie zbiórki publiczne w hi-
permarkecie Tesco przy ul. 
Opieńskiego w Poznaniu. 
Podczas pierwszej zbiórki 
publicznej 17 i 18 maja ze-
brano 891,31 zł. Datki z tej 
akcji zostały przeznaczone 
na dofinansowanie obozu 
letniego na terenie Słowac-

kiego Raju na Słowacji. Dru-
ga zbiórka odbyła się od 27 
do 29 grudnia. W jej trakcie 
zebrano 2210,01 zł, te fun-
dusze zostaną przeznaczo-
ne na dofinansowanie obo-
zu letniego w 2014 r. Obie 
akcje zostały zorganizowa-
ne na podstawie zezwole-
nia nr SO-I.5311.16.2013 z 
6 marca 2013 r., wydane-

go przez Prezydenta Mia-
sta Poznania.

Zbiórki harcerzy odby-
wają się w każdy piątek 
o godzinie 16.30 w bloku 
nr 36 na Osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego. Więcej infor-
macji o drużynie znajduje 
się na stronie internetowej 
www.149.pdh.pl

pwd. Melania Kujawa

Czytam pani artykuły i zdecydowałam się napisać o 
naszych problemach, moim i męża. Mam 50 lat, a mój 
mąż 55 lat, i oboje mamy problemy z dłońmi. Moje od 
września do około maja są suche, mimo że je kremuję 
dwa – trzy razy dziennie. Na dłoniach mam też ciem-
nobrązowe plamy. Byłam u dermatologa i  otrzymałam 
maść ze sterydami. Na początku nawet było lepiej, ale 
po krótkim czasie problem powrócił. Mój mąż ma su-
che i popękane dłonie niezależnie od pory roku. Na 
palcach ma brązowe przebarwienia. Pani doktor stwier-
dziła, że to grzybica i przepisała krople do zakraplania 
tych miejsc. Minęły już trzy miesiące ich stosowania, 
a stan się nawet pogorszył. Do kosmetyczki mąż nie 
chce pójść, bo mówi, że to niemęskie. Czy mogłaby pa-
ni pomóc w naszych problemach? – pisze pani Grażyna.

Zacznę od tego, że stereotypy na temat dbałości kosme-
tycznej mężczyzn już pomału idą w zapomnienie. Wielu pa-
nów przychodzi do mnie na zabiegi kosmetyczne, nie tylko 
na manicure, ale również na pedicure, twarz, masaż. Czyli, 
jak widać, dobre samopoczucie i wygląd dla mężczyzn też są 
ważne. Jak człowiek wygląda, tak i się czuje.

Dłonie czasami pękają, gdy są za mało zakwaszane. Częste 

mycie mydłami zasadowymi lub płynami i dezynfekcja powo-
dują wysuszenie i pękanie dłoni. Jeżeli te czynności nie zo-
staną zatrzymane, może dojść do grzybicy dłoń i paznokci. W 
efekcie skóra rąk jest nieprzyjemna, szorstka i wygląda nie-
estetycznie. Szorstkie dłonie wymagają codziennej pielęgnacji. 
Warto też wypróbować domowych sposobów na suche dłonie.

Polecam skuteczną kurację wygładzającą i oczyszczającą. Cy-
tryna doskonale usuwa przykre zapachy i przebarwienia oraz 
wzmacnia paznokcie. Masaż dłoni połówką cytryny nadaje 
rękom gładkość i miękkość. Po około 5-minutowym masażu 
trzeba spłukać dłonie ciepłą wodą i nałożyć głęboko nawilża-
jący krem. Jeżeli taki zabieg nie przyniesie oczekiwanych re-
zultatów, zapraszam na zabieg pielęgnacyjny do profesjonal-
nego gabinetu. Ciemne zabarwienie paznokci może mieć kil-
ka przyczyn, np. palenie papierosów – nikotyna osadza się w 
płytce paznokciowej bardzo głęboko i powoduje takie zabarwie-
nie. Oczywiście, może być to też grzybica, być może w pracy 
mąż jest narażony na jakieś detergenty lub barwniki, które 
powodują taki efekt. Radziłabym mężowi spotkanie w gabine-
cie, żeby ustalić przyczynę, a później dopasować leczenie lub 
odbarwienie paznokci.

W tym roku dla wszystkich moich czytelników przygoto-
wałam niespodziankę. Każdy, kto przyjdzie z egzemplarzem 
Echa do 28 lutego 2014 roku będzie mógł skorzystać z zabie-
gu pielęgnacyjnego na dłonie. Zabieg jest rewelacyjny dla osób 
którzy cierpią na suche dłonie, przebarwienia, zniszczone dło-
nie, „starzejące się dłonie”. Trwa około godziny: kwas askor-
binowy, manicure z pomalowaniem odżywką, maska głęboko 
regeneracyjna, rękawiczki dla uzyskania ciepła, krem odżyw-
czy. Koszt zabiegu w gabinecie to 55zł, przychodząc z tym ar-
tykułem, państwo zapłacicie 30 zł. Na zabieg proszę wcześniej 
się umówić osobiście lub telefonicznie.

Switłana Werk
Autorką jest kosmetyczką, właścicielką

Specjalistycznego Gabinetu Kosmetycznego SWITŁANA
na Os. Bolesława Chrobrego paw 110, t el. 794 798 895,

Harcerze podczas ubiegłorocznej akcji letniej
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Bawimy się… 

Iskierki radoś ci 
zanieśli do domu

Karnawał rozpoczął się! Także w Szkole Podstawowej 
nr 34 na Osiedlu Bolesława Śmiałego. Uczniowie poprze-
bierani i rozbawieni wzięli we władanie budynek szkoły. 

Baliki zawsze są pretekstem do inspiracji dla rodziców, 
którzy prześcigają się w przygotowywaniu strojów nieco-
dziennych, wyszukanych i niesamowitych. Sądząc po mi-
nach, dzieciom też się chyba podobały stroje. (emzetka)

Fot. Maria Zielińska

Jak co roku, od wie-
lu już lat w Szkole Pod-

stawowej nr 34 na Os. 
Bolesława Śmiałego, 20 

grudnia wystawione zo-
stało przedstawienie o 
tematyce bożonarodze-
niowej. Jak zwykle miało 
znakomitą oprawę i wyko-
nanie. Wspaniała atmos-
fera udzieliła się wszyst-
kim i w dobrych nastro-
jach, uczestnicy rozeszli 
się na święta do domów, 
zanosząc tam iskierkę ra-
dości, miłości i wzajemnej 
życzliwości.

Fot. Maria Zielińska



12  ECHO 2/223 (XVII)

Prosto z miasta 

Trochę więcej k... kultury!
Rok zaczyna się wspania-

le. Zima nie przyszła, kryzys 
odchodzi, wiosna nadchodzi, 
a z góry sypnęło przedwy-
borczymi obietnicami, aż mi-
ło. W dodatku, we wszela-
kich rankingach i podsumo-
waniach Poznań zawsze na 
czele. Zbieramy laury jako 
miasto najbardziej przyjazne 
niepełnosprawnym, przedsię-
biorcom i bezrobotnym. Ma-
my nowoczesny urząd, przo-
dujące uczelnie i wielkie per-
spektywy. Nawet w klasyfi-
kacji najdroższych miast w 
kraju spadliśmy z podium, 
które okupowaliśmy od dłuż-
szego czasu. Słowem sukces 
za sukcesem. Tylko z kultu-
rą mamy pewien kłopot. Ar-
tyści są tak postępowi, że 
od oglądania i słuchania ich 
dzieł przeciętnemu poznania-
kowi oczy mgłą zachodzą i 
uszy więdną.


Dlatego z dalszym wspie-

raniem, wspomaganiem i do-
finansowywaniem placówek 
kulturalnych w Poznaniu po-
winniśmy już chyba dać sobie 
spokój. Dotychczasowa troska 
o rozwijanie wszelkich form 
kulturalnej działalności do-
prowadziła do tego, że pani 
dyrektor bardzo hołubionego 
przez miejskie władze teatru 
wulgarnie wyzwała papieża, 
a potem równe ostro objecha-
ła jeszcze dziennikarza, który 
ośmielił się zainteresować fi-
nansowymi kulisami działal-
ności jej teatru. W imię arty-
stycznej wolności pani dyrek-
tor nikogo przepraszać nie za-
mierza. I pewnie dobrze na 
tym wyjdzie. Zawsze bowiem 
lepiej oburzać niż nudzić.


Takiej bezczelności nie 

wykazał dyrektor drugiego 

znanego poznańskiego te-
atru, który jak szewc obso-
baczył swych podwładnych. 
W słowach uważanych po-
wszechnie za obelżywe napi-
sał im w mailu, co myśli o 
ich pracy i zachowaniu. Jed-
nak, gdy ochłonął, ponoć się 
pokajał i przyznał do błędu. 
Taka miękka postawa w śro-
dowisku poznańskich ludzi 
kultury chyba jednak nie wró-
ży mu sukcesów. Powinien ra-
czej brać przykład ze swej ko-
leżanki, która obstając przy 
swej ocenie papieża pokazu-
je, że jest kobietą z jajami.


Właśnie takie bezczelne 

zachowania zdają się przy-
nosić dzisiaj sukcesy i to nie 
tylko w kulturze, ale także 
w polityce. Co poświadczają 
kolejne wyczyny naszych wy-
brańców do rad i parlamen-
tów. Nawet w statecznym Po-

znaniu do odwiedzenia no-
wej świetlicy mającej rozwi-
jać kulturalne zainteresowa-
nia dzieci i młodzieży zachę-
cano hasłem „Co się ch... pa-
trzysz”. Pięknie, na poznań-
skim bruku następuje symbio-
za sztuki ulicznej i elitarnej, 
a przekleństwa i wulgaryzmy 
łączą dzisiaj pokolenia.


Tylko, czy musimy to zno-

sić? Czy na zalewające nas 
zewsząd chamstwo i głupotę 
nie ma lekarstwa? Wiadomo, 
służba zdrowia wciąż niedo-
inwestowania, ale szczegól-
nie ostre i zaraźliwe przy-
padki powinny być leczone 
w pierwszej kolejności. Jeże-
li ani leki, ani kary nie po-
mogą, to pozostaje już tylko 
wołać do poznańskich twór-
ców – Panie i Panowie, tro-
chę więcej k.... kultury!

WIST

Patroni ulic piątkowskich

Franciszek Stróżyński (1890 – 1936)
Jedna z najdłuższych 

ulic piątkowskich po-
święcona jest osobie 
Franciszka Stróżyńskie-
go: rozpoczyna się od 
Obornickiej i otacza od 
północy Osiedle Jana 
III Sobieskiego. Jej pa-
tron był działaczem ru-
chu robotniczego.

Urodził się 5 paździer-
nika 1890 roku w Roz-
drażewie (pow. krotoszyń-
ski), był synem robotnika 
rolnego. Ukończył szko-
łę powszechną, a potem 
wyuczył się kowalstwa i 
w 1909 roku wyjechał do 
Westfalii, gdzie pracował 
w fabrykach i hutach że-
laza w Duisburgu, Düssel-
dorfie, Bruckhausen i Rhe-
inhausen.

Po odbyciu służby woj-
skowej w 1913 roku przy-
jechał do Krotoszyna, lecz 
pracował tu niedługo – 
wkrótce został zmobili-
zowany i skierowany na 
front; w 1915 roku dostał 
się do niewoli francuskiej. 
Do kraju wrócił w szere-

gach armii gen. Józefa 
Hallera; potem uczestni-
czył w wojnie polsko-bol-
szewickiej, a po zwolnie-
niu z wojska w 1923 roku 
osiadł na stałe w Krotoszy-
nie, gdzie prowadził gospo-
darstwo rolne.

Wkrótce wstąpił do Pol-
skiej Partii Socjalistycz-
nej i zajął się tworze-
niem związków zawodo-
wych (spożywców i koleja-
rzy), a w latach 1925-1928 
był sekretarzem Zarządu 
Oddziału Związku Zawodo-
wego Robotników Rolnych 
na powiaty: nowotomyski, 
średzki, śremski, szamo-
tulski, grodziski, między-
chodzki i poznański. Stop-
niowo awansował w tej or-
ganizacji w Poznaniu, a w 
latach 1932-1936 był sekre-
tarzem Zarządu Głównego 
Związku w Warszawie.

Na XXIII Kongresie 
Polskiej Partii Socjali-
stycznej w lutym 1936 
roku wszedł w skład Ra-
dy Naczelnej PPS, był 
też współwydawcą pisma 

„Walka Ludu” – orga-
nu PPS na województwa 
poznańskie i pomorskie; 
anonimowo zamieszczał 
tam radykalne społecz-
nie artykuły polityczne. 
Zmarł w Poznaniu, 10 

maja 1936 roku. Począt-
kowo był pochowany na 
cmentarzu ewangelickim 
na Górczynie, po wojnie 
jego szczątki przeniesiono 
na cmentarz miłostowski.

Marek  Rezler

 Kancelaria Radcy Prawnego 
                     Tomasz Mierzwicki   
Prawo spadkowe, zachowki, testamenty
Prawo zobowiązań, analiza i doradztwo w  zakresie umów cywilnoprawnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty
Prawo procesowe, reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami administracji
tel.: 61 657-68-66        fax: 61 639-49-82

kom.:  692-096-586
ul. Kmieca 3, Poznań
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„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

Os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów i sterowników

dojazd gratis, faktury

KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

4 II 2014 o godz. 18 (wtorek) Andrzej Górny prezentuje 
swą powieść pt. „Skazany”. Recenzja Alicja Kubiak. Autor 
omówi wybrane fragmenty prozy członków klubu.
18 II 2014 o godz. 18 (wtorek) „Mój Mistrz” – prosimy o 
przyniesienie tekstów. Nowe wiersze Jolanty i Stanisława 
Szwarców.
Spotkania w Sali nr 40 Zarządu PSM lub w „Bistro”, Os. 
Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński

W piątkowskich klubach seniora „Korona” na Osiedlu 
Bolesława Śmiałego oraz „Batory” na Osiedlu Stefana Ba-
torego powstały sekcje brydżowe. Na razie seniorzy grają 
ze sobą towarzysko, ale kto wie… Może w przyszłości bę-
dą konkurować w turniejach? Na zdjęciu: sekcja z Batore-
go w trakcie gry. (nad)

Jak wyjść z pułapki 
współuzależnienia

Uświadomienie sobie, że nikt nie ma mocy, aby prze-
mienić drugiego człowieka, jest pierwszym krokiem do 
wyjścia ze współuzależnienia.

Gdy twoje życie przestanie się kręcić wokół nałogu part-
nera, musisz skonfrontować się z własnymi potrzebami, pra-
gnieniami i zadaniami rozwojowymi. Jeśli zauważasz u siebie 
objawy współuzależnienia, musisz zdać sobie sprawę, że two-
je próby wyleczenia partnera w rzeczywistości podtrzymują 
jego nałóg i odwlekają decyzję o zaprzestaniu picia. Gdyby 
do ciebie ktoś się zwracał, jak do niegrzecznego dziecka, miał 
wieczne pretensje i kontrolował twoje rzeczy oraz otoczenie, 
raczej nie miałabyś ochoty spełniać jego próśb.

Na pewno już się przekonałaś, że nie masz wpływu na to, 
ile twój partner pije, i że zawsze znajdzie sposób, żeby się na-
pić za twoimi plecami. Z kolei płacenie jego długów czy uspra-
wiedliwianie nieobecności w pracy prowadzą tylko do zwol-
nienia go z odpowiedzialności za własne zaniedbania – jeśli 
będzie pewien, że skutkom jego picia zawsze zaradzi „kontro-
lująca mama”, nigdy nie uświadomi sobie, że to on jest przy-
czyną zniszczeń wywołanych przez nałóg, i że musi sam po-
nosić konsekwencje swojego zachowania.

Zrezygnuj z iluzji, że masz moc, aby zmienić drugiego czło-
wieka i uznaj swoją bezradność oraz potrzebę zwrócenia się 
po pomoc. Nie wstydź się. Problemy z uzależnieniem są trak-
towane jak choroba, w żadnym wypadku nie przynoszą hań-
by czy wstydu. Nikt nie będzie cię źle oceniał za to, że twój 
partner pije – to nie jest twoja wina. Jest ważne, żeby odpo-
wiedzialność za picie wróciła we właściwe miejsce, czyli do 
osoby pijącej.

 Gdy będziesz pewna, że nie chcesz żyć z alkoholikiem, po-
wiedz partnerowi, że jeśli nie zacznie się leczyć, nie będziesz 
mogła dalej z nim być. W przypadku podjęcia leczenia nie za-
łatwiaj za partnera związanych z tym spraw organizacyjnych. 
Zapewniaj wsparcie, ale bądź o krok z tyłu, nie kontynuuj 
kontroli – zamiast tego wybierz się na psychoterapię indywi-
dualną, aby się wzmocnić jako samodzielna osoba. Gdy part-
ner osiągnie stan trzeźwości, zachęć go do udziału w terapii 
dla par, żeby odwrócić destrukcyjną dynamikę waszej relacji 
i znaleźć dla waszego związku nową, zdrową formułę.

Być może partner odmówi leczenia i będziesz musiała 
uznać fakt, że człowiek, z którym chciałabyś być, to nie ten 
sam człowiek, z którym jesteś w tej chwili. Wówczas możesz 
poczuć się bardzo samotna, jak po utracie kogoś bliskiego. Po-
myśl wtedy, że byłaś samotna przez wiele lat, nie mając wspar-
cia ze strony partnera, a jedynie pragnąc, aby kochający męż-
czyzna do ciebie wrócił. W poradzeniu sobie z tymi uczuciami 
pomoże ci psychoterapeuta. Jeśli okaże się, że rozstanie jest 
najlepszym rozwiązaniem dla twojego dobra, nie martw się o 
dzieci. Jest lepiej, żeby były z samotną, lecz zadowoloną mat-
ką, niż żeby słuchały kłótni, przyglądały się przemocy i były 
emocjonalnie zaniedbywane.

Małgorzata Remlein
psycholog

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 
indywidualną oraz terapię par (również LGB). Pracuje z osobami nad 

poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, budowaniem 
poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem 

relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych 
związanych ze stresem i pod postacią psychosomatyczną Prowadzi warsztaty 
dla osób, które chcą budować dobre relacje oraz tworzyć szczęśliwe związki. 

Gabinet Psychologiczny – tel. 660 140488 lub www.malgorzataremlein.pl

Seniorski brydż 
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Krzyżówka
z Echem

Hasło krzyżówki z po-
przedniego numeru brzmiało: 
Powodzenia w Nowym Roku.

BARAN (21.03 - 20.04). Wew karnawałowe szaleństwa zbyt-
nio nie popadaj. Za wiela tyż się nie staluj i z dylaniem lepiej daj 
se już spokój. Ale zaś jakoś ten trudny czas przepynkosz.

BYK (21.04 - 21.05). Całkiem niespodzianie skapnie ci fest 
propozycja nowej roboty. Bez zbędnego marudzenia i borchania się 
bierz się za nią. Sukces murowany i pełna kabza tyż.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez to ciągłe gapienie się wew 
komputer do łba ci ino głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli 
przychodzą. Ale zaś daj se luz i żodnych brewerii nie wyczyniaj.

RAK (22.06 - 22.07). Na ciągłe nygusowanie, boczenie się 
na starą wiarę abo glapienie się wew telewizję szkoda tracić czas. 
Lepiej weź się do porzundków i akuratnej roboty.

LEW (23.07 - 22.08). Ze znajomą wiarą szykuje się fest wy-
gib wew góry. Trochę się tam będzie działo. Ino pamiętaj o zdro-
wiu i bacz byś na tych balangach się nie utunkał.

PANNA (23.08 - 22.09). W zimowe dni najlepiej siedzieć wew 
własnej chałupie, a nie lofrować po świecie. Bo na tych rajzach to 
ino zdrowie i cołkiem duże bejmy można przenorać.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż wew karnawale nie bądź ny-
rolem i zamiast cięgiem szporać i zorgować bejmy, lajsnij se no-
wy dyrdon abo zabierz cołką famułę do hipermarketu i na słodkie.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez memłania i ciągłego blubra-
nia z wiarą niewiele dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun, 
masz fifa do roboty, to wnet uzorgujesz wuchtę bejmów.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Zimowe wakacje pełne będą la-
by i słodkiego nygusowania. Ale zaś szpycuj na zdrowie i na balan-
gach zbytnio się nie staluj, ani z wiarą frechownie se nie poczynaj.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wspólny wygib z bliską oso-
bą będzie cołkiem fest. Ino szpycujcie, by przed obcą wiarą nie 
narobić jakiej poruty. Berbeluchy i inszych blondek lepiej unikać.

WODNIK (21.01 - 20.02). Przydałoby się zrobić porzundki 
wew kwitach i rachunkach za stary rok Niechaj gzuby i kejter, za-
miast szuszwolić po całych dniach, też się wezmą do roboty.

RYBY (21.02 - 20.03). Nie ma się co borchać na starą wia-
rą abo famułę, trza z nimi dobrze żyć. Zwłaszcza że czasami ma-
ją całkiem fifne pomysły, a nieraz słowem i bejmami wspomogą.

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, Os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 2

HUMORKI
- Spytałem mojego trenera 

na siłowni, z którego urządze-
nia mam najczęściej korzystać, 
by dziewczyny na mnie leciały.

- ?
- Odpowiedział, że z ban-

komatu…


- Czy oskarżony mógłby wy-
jaśnić, dlaczego zabił żonę, a 
nie kochanka?

- Wysoki sądzie, doszedłem 
do wniosku, że lepiej zabić jed-
ną kobietę niż co tydzień kolej-
nego mężczyznę.


- Miarka się przebrała, zwal-

niam pana – powiedział szef do 
pracownika.

- Zwalniam? Jestem mile 
zaskoczony, bo zawsze myśla-
łem, że niewolników się sprze-
daje.
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Wiosłowali na Łokietka na sucho

Około 300 uczennic 
i uczniów z osiemnastu 
szkół podstawowych z Po-
znania i okolic uczest-
niczyło w VI edycji za-
wodów „Ergometr dla 
wszystkich” rozgrywa-
nych w Szkole Podstawo-
wej nr 35 na Osiedlu Wła-
dysława Łokietka. Było to 
ciekawe i sportowo ważne 
wydarzenie promujące ak-
tywny i zdrowy tryb życia.

Przez kilka godzin na sa-
li sportowej rozgrywane były 

wyścigi na 200 metrów. Emo-
cji i zaangażowania młodzie-
ży można było pozazdrościć. 
Wiele biegów było bardzo wy-
równanych, o kolejności decy-
dowały setne części sekundy.

I w tym roku na zawo-
dach pojawiło się kilku me-
dalistów mistrzostw świata 
i igrzysk olimpijskich: Mi-
chał Jeliński, złoty medalista 
olimpiady w Pekinie (2008 
r.); Tomasz Kucharski, dwu-
krotny złoty medalista olim-
piady w Sydney (2000) i 
Atenach (2004) oraz brązo-
wi medaliści igrzysk olimpij-
skich w Moskwie w 1980 r. 

– Grzegorz Nowak i Adam 
Tomasiak.

Grudniowe zawody zy-
skały dodatkową atrakcję w 
postaci grupy rekonstrukcyj-
nej SGHR III Bastion „Grol-
man” specjalizującej się w od-
twarzaniu wydarzeń związa-
nych z wybuchem Powstania 
Wielkopolskiego. Uczniowie, 
szczególnie z młodszych klas, 
byli pod wielkim wrażeniem. 
Z zainteresowaniem ogląda-
li rekwizyty historyczne – 
mundury i broń.

Piątkowscy uczniowie 
dobrze się spisali w zawo-
dach. Alicja Wojtkowiak ze 
szkoły na Łokietka zajęła 
drugie miejsce w klasyfika-

cji dziewcząt z klas piątych. 
W grupie chłopców z klas 

szóstych pierwsze miejsce 
zajął Albert Jenek, a dru-
gie Dawid Kubicki, obaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 48 
na ul. Sarmackiej. Piątko-
wo pobiło jednak wszyst-
kich w klasyfikacji drużyno-
wej. Pierwsze miejsce przy-
padło Szkole Podstawowej 
nr 17 z Osiedla Bolesława 
Chrobrego, drugie Szkole 
Podstawowej nr 35 z Osie-
dla Władysława Łokietka a 
trzecie szkole nr 48 z ul. 
Sarmackiej.

Organizator, UKS „Wio-
ślarz”, dziękuje organizacjom 
oraz firmom wspierającym i 
sponsorującym, bez których 
impreza nie zostałaby zor-
ganizowana z takim rozma-
chem. Następne zawody za 
rok. (big)



16  ECHO 2/223 (XVII)

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

ŚRODA DNIEM PIZZY
KAŻDA PIZZA ZA PÓŁ CENY 
oferta obowiązuje w lokalu, w dowozie 

i na wynos 

Nowy Rok powitany koncertowo

Koncertem Noworocz-
nym 10 stycznia Piątkow-
skie Centrum Kultury 
DĄBRÓWKA wkroczy-
ło artystycznie w 2014 
rok. Nim jednak poże-
gnaliśmy rok 2013 w 
DĄBRÓWCE odbyły się 
koncerty, które cieszyły 
się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Piąt-
kowa.

W listopadzie na sce-
nie DĄBRÓWKI gościliśmy 
Jacka Borkowskiego. Popu-
larny aktor wystąpił tym 
razem z recitalem piosenek 
Aleksandra Żabczyńskiego 
i Franka Sinatry. Świet-
ne wykonanie i swobodny 
kontakt z publicznością za-
pewniły doskonałą zabawę 
wsparte wspólnym śpiewem 
publiczności z artystą.

Tuż przed świętami – 

syczne brzmienia instrumen-
tów doskonale zapowiada-
ły atmosferę nadchodzących 
Świat Bożego Narodzenia.

Początek roku to wspo-
mniany na wstępie Kon-
cert Noworoczny. Wypeł-
nioną po brzegi salę DĄ-
BRÓWKI wypełniły dźwięki 
skrzypiec i harfy, ale wspar-
te bogatymi, współczesny-
mi aranżacjami repertuaru 
klasycznego i muzyki filmo-
wej. Świetne wykonanie du-
etu Kasia & Paula wprawi-
ło publiczność w dobry na-
strój i oczywiście nie obyło 
się bez bisów. Dyrektor Piąt-
kowskiego Centrum Kul-
tury DĄBRÓWKA w imie-
niu Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej prze-

20 grudnia – zaprosiliśmy 
do DĄBRÓWKI na koncert 
kolędowy w wykonaniu ze-
społu MIXTURY. MIXTURY 
to młody, poznański zespół, 
który zaprezentował kolędy 
w aranżacji na klasyczne in-
strumenty – skrzypce, al-
tówka, wiolonczela, fortepian 
– wsparte wokalistką. Kla-

kazał mieszkańcom Piątko-
wa życzenia noworoczne. 
Również pracownicy Piąt-
kowskiego Centrum Kul-
tury DĄBRÓWKA składa-
ją Państwu najlepsze ży-
czenia pomyślności i rado-
ści w 2014 roku. Do zoba-
czenia na kolejnych impre-
zach. (psta)


